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BETALING CONTRIBUTIE 2016
Op initiatief van de BVV en in overleg met
een aantal tuinparken is besloten dat de
contributie centraal kan worden geïnd
door de BVV. Het Bestuur van Tigeno
heeft dit aanbod met beide handen
aangegrepen, omdat wij doorgaans veel
werk hebben aan het maken van de
facturen en het innen van de contributie.
Dus met ingang van 2016 zal het innen
van de contributie voor Tigeno volledig
worden overgedragen aan de BVV.
U hebt in november een brief van de BVV
ontvangen over hoe u de contributie van
2016 kunt gaan betalen. Zo kunt u een
automatische machtiging afgeven aan de
BVV om het jaarbedrag automatisch te
incasseren (in twee termijnen: januari en
mei). U bepaalt zelf of u wilt machtigen of
niet. Hebt u hier vragen over? Neemt u
dan rechtstreeks contact op met de BVV.
( 020 - 613 28 93,  info@bondvan
volkstuinders.nl)
19 DECEMBER NAJAARSVERGADERING
Noteert u alvast de volgende datum in uw
agenda: zaterdag 19 december 2015 om
10 uur wordt de Najaarsvergadering van
Tigeno gehouden in het clubhuis.

(Voorblad stukken najaarsvergadering)

Daar krijgt u meer informatie over de
Begroting 2016 en wordt u ook om
goedkeuring hiervoor gevraagd.
Omstreeks 20 november zijn de
vergaderstukken naar uw huisadres
gestuurd.
WIJZIGINGEN BESTUUR TIGENO
In de nieuwsbrief september vertelden wij
u over de nieuwe gezichten in het Bestuur:
Rob Bogaerts (1e Secr.), Yvonne Bakker
(1e Penn.) en Paula Vrijvogel (Groen).
Er zijn nog meer veranderingen: Annelies
Bink heeft haar deelname aan het bestuur
om persoonlijke redenen beëindigd.
Bianca v.d. Drift neemt de functie van
2e Penningmeester van haar over. De
nieuwe bestuursleden zullen zich op de
Najaarsvergadering aan u presenteren en
na goedkeuring formeel worden benoemd
In december, januari en februari 2016 is
het Bestuur uitsluitend op de 2e zaterdag
van de maand in het clubhuis aanwezig
voor de leden.
HEKKEN SLUITEN IN DE WINTER
De meeste inbraken vinden in de
wintermaanden plaats. Het Bestuur
verzoekt daarom iedereen vriendelijk doch
dringend om het toegangshek ALTIJD
dicht te doen als men naar binnen of
buiten gaat. Vanaf 18 uur mag dit hek
zelfs op/in het nachtslot (hendel in het gat
en dan de sleutel omdraaien).
Het hek op de brug dient vanaf 20 uur (of
eerder als er geen auto’s meer staan)
dicht en op slot te zijn. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking!

verzamelt alle reacties en geeft die door
aan de filmmakers.

VOORTGANG GASCONTROLE/SLUITWERK
De herkeuringen van de gasaansluitingen
zouden in juli/augustus 2015 plaatsvinden,
maar dat bleek een te grote opgave voor
de kleine groep vrijwilligers. Het bestuur is
nu bezig het aantal controleurs uit te
breiden, zodat het belangrijke karwei in
het voorjaar 2016 kan worden uitgevoerd.
Er is druk gewerkt aan het automatisch
sluitsysteem van het toegangshek. De
bekabeling en het kastje zijn aangebracht.
Het gaat nu om het inregelen van het
systeem. Maar dat vraagt om een
uitgebreide voorbereiding, zodat de
hekken zonder problemen openen en
sluiten. De planning is om het systeem in
het voorjaar 2016 in werking te hebben.
NIEUWE TUINDERS BIJEENKOMST
Woensdag 28 oktober was er een
informatiebijeenkomst voor nieuwe
tuinders. Zeven nieuwe tuinders waren
aanwezig. Zij hebben daar van het Bestuur
uitleg gekregen over de regels op Tigeno
en van allerlei weetjes op het gebied van
veiligheid en groen.
FILM 100-JARIG BESTAAN BVV
Voor het 100-jarig bestaan van de BVV in
2017 gaan twee filmmakers/tuinders van
Rust & Vreugd een documentaire maken
over de volkstuinparken. Voor de film
hebben ze hulp nodig van andere tuinders.
Weet u leuke anekdotes, bijzondere
verhalen, families waarbij er meerdere
generaties een tuin hebben enz.? Alle
ideeën zijn welkom! Het bondskantoor

LEEFTIJD TUINPLICHT OMHOOG
Op dit moment zijn alle tuinders verplicht
algemeen werk te doen t/m de leeftijd van
70 jaar, dus ook op Tigeno. De BVV heeft
besloten om de leeftijd van vrijstelling te
verhogen naar 75 jaar. De vrijstellingsleeftijd zal met stapjes worden verhoogd,
om te beginnen in 2016.
NIEUWJAARSRECEPTIE TIGENO
Hier is alvast de datum van de nieuwjaarsreceptie: zondag 10 januari vanaf 13 uur.
Wij nodigen u graag uit om dan onder het
genot van een hapje en een drankje terug
te blikken op het afgelopen jaar en
gezamenlijk het glas te heffen op het
nieuwe jaar.

(Nieuwjaarsreceptie 2014)

BERICHT VAN BVV OVER BTW
“Op maandag 19 oktober 2015 heeft de BVV
een brief gekregen van de Belastingdienst,
kantoor Amsterdam. Dit als antwoord op het
verzoek van de Bond aan de Belastingdienst
om een formeel standpunt over haar mogelijke
BTW-plicht in te nemen. De fiscus acht de
Bond van Volkstuinders BTW-plichtig.
Het BVV heeft n.a.v. de brief heel veel vragen
en wil daarom binnenkort een tweede gesprek
voeren met de Belastingdienst. Het bestuur zal
zich in dit gesprek laten bijstaan door een
specialist op het gebied van omzetbelasting.
Na dit gesprek zal het Bondsbestuur u nader
informeren over de uitkomst daarvan en de
mogelijke gevolgen van de zienswijze van de
Belastingdienst”

